
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Διεύθυνση     : Αιγάλεω 5 και Κάστορος  
                       Πειραιάς  – Τ.Κ. 18545
Πληροφορίες : Ρίζου Στέλλα _ Μυζάλη Όλγα
Τηλέφωνο      : 2131602607 _ 2131602618
Ηλεκτρονική διεύθυνση: tktiniatrikis  .  p  @  patt  .  gov  .  gr  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 ΘΕΜΑ  “Διευκρινίσεις  σχετικά  με  τη  μετακίνηση  ασυνόδευτων  ζώων  συντροφιάς στο 

Ηνωμένο  Βασίλειο και σε άλλες τρίτες χώρες”

         Σχετικά με τη μετακίνηση ασυνόδευτων ζώων  συντροφιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο και  

σε άλλες τρίτες χώρες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

        Α. Για την είσοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούνται:

1.  Η διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη πρέπει να είναι εντός της Περιφερειακής Ενότητας 

Πειραιά  και  να  αποδεικνύεται  με  επίσημο  έγγραφο  (ταυτότητα,  διαβατήριο,  λογαριασμό, 

ΑΦΜ...).

    2. Ο ιδιοκτήτης να αποστείλει συμπληρωμένη την αίτηση ΑΟΚ44 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

    της υπηρεσίας μας (tktiniatrikis  .  p  @  patt  .  gov  .  gr  ) ώστε να  πρωτοκολληθεί (Επισυνάπτεται η  

    αίτηση).

3. Η αίτηση θα συνοδεύεται, προς διευκόλυνση της διαδικασίας, από:

• την άδεια εισόδου (import permit)  για την προέγκρση της εισόδου του ζώου στο 

Ηνωμένο  Βασίλειο,  μέσω  του  συστήματος  IPAFF 

(https  ://  www  .  gov  .  uk  /  guidance  /  import  -  of     products  -  animals  -  food  -  and  -  feed  -  

system).

• Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται ο ιδιοκτήτης.

• Επίσημο έγγραφο  που αποδεικνύει το  Α.Φ.Μ   και τον τόπο κατοικίας του αποστολέα 

– ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου.
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• Επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει τον αριθμό διαβατηρίου του παραλήπτη - ιδιοκτήτη 

του κατοικίδιου και την πλήρη διεύθυνση στον τόπο παράδοσης όπως  αναγράφεται 

στην άδεια εισόδου (import permit – IPAFF).

• Σκαναρισμένες τις σελίδες του διαβατηρίου όπου φαίνονται τα στοιχεία του ζώου, του 

ιδιοκτήτη,  του ιδιώτη κτηνιάτρου,  οι  εμβολιασμοί,  οι  αντιπαρασιτικές αγωγές και η 

κλινική  εξέταση  του  ζώου  ώστε  να  πραγματοποιηθεί  ένας  προέλεγχος.  Η  κλινική 

εξέταση πραγματοποιείται συνήθως εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν το ταξίδι.

• Τη βεβαίωση του ιδιώτη κτηνιάτρου (επισυνάπτεται).

• Απόδειξη  ηλεκτρονικής  πληρωμής  παραβόλου   τριάντα  (30)  ευρώ  (  κωδικός  e- 

paravolo 9314).

• Την άδεια του μεταφορέα ζώντων ζώων από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή, εφόσον η 

μεταφορά του ζώου θα πραγματοποιηθεί από ιδιωτική εταιρεία για μεταφορά ζώων 

συντροφιάς.

• Το ημερολόγιο ταξιδιού του ζώου από τη μεταφορική εταιρεία.

        Β. Για την είσοδο σε άλλες τρίτες χώρες απαιτούνται:

• Ο ιδιοκτήτης ή/και η μεταφορική εταιρεία επικοινωνεί με την πρεσβεία της χώρας 

προορισμού, ώστε να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και πιθανώς το σχέδιο 

του  ιδιαίτερου υγειονομικού πιστοποιητικού το οποίο απαιτεί η εκάστοτε χώρα και το 

οποίο  στη  συνέχεια  συμπληρώνεται  αναλόγως  από  την  υπηρεσία  μας.  Η πρεσβεία 

επίσης ενημερώνει για  το αν χρειάζεται  να κατατεθεί  αίτημα για  χορήγηση άδειας 

εισόδου (import permit) στη χώρα προορισμού.

• Τα έγγραφα που συνοδεύουν την αίτηση προς την υπηρεσία μας είναι  τα ίδια που 

απαιτούνται και στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Επισημαίνεται ότι εφόσον απαιτείται έκδοση κτηνιατρικού πιστοποιητικού μέσω του 

συστήματος    TRACES   –    nt  ,    απαιτείται η εγγραφή και του αποστολέα και του παραλήπτη 

εντός του συστήματος. Η εγγραφή του αποστολέα πραγματοποιείται, μέχρι σήμερα, από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώ του παραλήπτη από την υπηρεσία μας. 

Για όλα τα παραπάνω η αποστολή όλων των στοιχείων πρέπει να γίνεται τουλάχιστον εντός 

δέκα (10)  ημερών πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία του ταξιδιού.



    

 Η αποστολή των σκαναρισμένων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας 

(tktiniatrikis.p@patt.gov.gr) διευκολύνει τον προέλεγχο της ακρίβειας και της ορθότητας 

όλων όσων αναφέρονται στο διαβατήριο του ζώου. Θα ακολουθήσει ο διοικητικός  έλεγχος 

όλων  των  στοιχείων  και  του  ζώου και  του  ιδιοκτήτη  την  ημέρα  που  θα  επισκεφθεί  την 

υπηρεσία  μας  ο  ιδιοκτήτης  ή  το  εξουσιοδοτημένο  πρόσωπο   για  να  παραλάβει  και  το 

κτηνιατρικό πιστοποιητικό.

Συνιστάται  η  τηλεφωνική  επικοινωνία  με  την  υπηρεσία  μας  (2131602607-618)  ή 

υποβολή  ηλεκτρονικού  μηνύματος  (tktiniatrikis  .  p  @  patt  .  gov  .  gr  )   ώστε  να  καθοριστεί 

ραντεβού, για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας των πολιτών.
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